
 
 
 

T Á P I Ó S Á G 
Képviselő-testületének 

 
2008. november 20-án, 17 órakor 

megtartott ülésének  
 

j e g y z ő k ö n y v e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              179/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 
                                                                       180/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       Napirendi pontok elfogadása 
                                                                       13/2008.(XI.21.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                       Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
                                                                       szóló 3/2008.(II.15.) sz. rendelet módosításáról 
                                                                       181/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       2008. évi költségvetés III. negyedévi telje- 
                                                                       sítéséről szóló beszámoló elfogadása 
                                                                       182/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       2009. évi költségvetési koncepció elfogadása 
                                                                       183/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       Szociális alapszolgáltatási feladatok kistér- 
                                                                       ségi ellátása 
                                                                       184/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       Szociális rendelettel kapcsolatban tett törvé- 
                                                                       nyességi észrevétellel a testület nem ért egyet                                                                              
                                                                       185/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       Pedagógus pótlékok biztosítása 
                                                                       186/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                                       Következő ülés összehívása 



 2

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2008. november 20-án, 17 órakor  
               megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,   
                         Bartucz Attila alpolgármester,                          
                         Balaskó György, Béres Károly, 
                         Dávid Kornélia Anikó, Erdélyi Sándor, 
                         Hegedűs György, Kun Szilárd és Szántai Linda képviselők. 
 
Igazolatlanul van távol: 
                          Laczkó József  képviselő. 
                            
Meghívott vendégként jelen vannak: 
                         Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről  nem volt érdeklődő. 
 
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az 
ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 9 fő képviselő közül 8 fő képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes.   
 
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Balaskó György és Bartucz 
Attila képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          179/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Balaskó 
                                                          György és Bartucz Attila képviselőket elfogadta. 
 
A polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:  
 
N A P I R E N D: 
1./  2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
2./  Beszámoló a 2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
3./  2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
4./  Szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi ellátásának kérdése 
5./  Szociális rendelet módosításával kapcsolatos törvényességi észrevétel 
6./  ÖKOVÍZ Kft üzletrész vásárlási ajánlata 
7./  Egyebek 
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Zárt ülés: 
Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         180/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
Tárgy: 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. 
            Előadó:  Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2008. évi költségvetési rendelet 
                          módosítása a testületi üléseken ismertetett módosításokat tartalmazza. 
                          Kéri a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a rendelet módosításánál figyelembe vettük a 
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét, ezt a 4. 5. § tartalmazza. A kisebbségi 
önkormányzat költségvetését külön kell kezelni, rendeletünk mellékletét kell hogy képezze 
elfogadásáról a határozatuk. A költségvetési rendeletünkben a hatálybalépésnek a kihirdetés 
napja van megjelölve, ezt módosítanunk kell 2008. január 1-re.  
 
Dr. Samu János polgármester megállapítja, a 2008. évi költségvetés módosításával 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel a 13/2008.(XI.21.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 3/2008.(II.15.) rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                      13/2008.(XI.21.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                      Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.  
                                                      (II.15.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet a 2. sz. 
                                                      melléklet tartalmazza. 
 
 
2. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Beszámoló a 2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, a bevételi és kiadási előirányzata- 
                            ink teljesítése szeptember 30-ig időarányos teljesítést mutat. 
 
Kun Szilárd  képviselő elmondja, az intézményi társulásnál nincs bevétel teljesítés, mikorra 
várható. Továbbá arról is érdeklődik, a falunapi pályázattal hogy állunk. 
 
Dr. Samu János polgármester ismerteti, az írásos anyag a szeptember 30-i állapotot 
tartalmazza. Az intézményi társulásnál volt teljesülés, de itt még nem jelentkezik. A falunapi 
pályázattal elszámoltunk az előírások szerint, várjuk a támogatást, utófinanszírozásról van 
szól. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolja a III. negyedévi teljesítés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 



 4

                                                        181/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés III. negyed- 
                                                        évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta a 3. sz. 
                                                        melléklet szerint. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
3. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: 2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, bár konkrét adatokat nem tudunk, 
                           tárgyévben el kell fogadni a következő évi költségvetési koncepciót. 
                           Nincs elfogadott költségvetési törvény, nem közöltek pénzügyi adatokat,  
                           ezek ismerete nélkül készült a számszaki táblázat. A szöveges rész az irány- 
                           elveket tartalmazza. Kéri a kérdéseket, véleményeket mondják el. 
 
Balaskó György képviselő elmondja, a szöveges részben szerepel, hogy a Képviselő-testület 
döntése alapján a társulásba plusz egy fő pénzügyi előadó bérköltségével és járulékaival is 
számolnunk kell. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, az egyebek napirendi pont keretében szerette volna 
ezt a kérdést ismertetni. Tápiószentmártonnal egyeztetett, a társulási munkához egy hozzáértő 
dolgozót átirányítanak hozzánk heti három nap, négy órában. Így nem kell felvenni egy 
személyt. A dolgozó az átjárást az iskolatitkárral együtt meg tudja oldani. A plusz  egy fő 
pénzügyi dolgozóra a társulati feladatellátás idejére van szükség. Szakképzett, mérlegképes 
könyvelőről van szó, aki a társulási munkában segítségünkre lesz. 
 
Béres Károly képviselő a költségvetési koncepcióból a számszaki részt kivenné, nincs meg az 
oldala pl. a felújítási kiadásoknak, forrást kell hozzá csoportosítani. 
 
Balaskó György képviselő szerint is, amíg nincs a törvény elfogadva, nem tudunk számolni. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye szerint a koncepcióba bele kellene tenni a térfigyelő 
rendszer, riasztórendszer, biztonsági rendszer kialakításának lehetőségét is, melyről a 
korábbiakban már tárgyaltunk. Beszélnünk kell még az idén az adóemelés lehetőségéről, ne 
jövőre jusson eszünkbe. Amennyiben a költségvetésünkbe hitel felvételét kell tervezni, el kell 
dönteni akarunk-e adót emelni. 
 
Dr. Samu János polgármester egyetért, hogy a költségvetési koncepcióban ne legyen 
számszaki rész. A Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy anyagi lehetőségeihez képest 
szorgalmazzuk a térfigyelő rendszer kiépítését. A Pénzügyi Bizottság ülésén szó volt róla, 
hogy ha 50 %-ban emelnénk az adót 2 millió Ft bevételnövekedéssel számolhatnánk. A 
lakosság terhelhetőségét kell nézni, az inflációval számolni kell, és a közüzemi díjak 
emelkedésével.  A plusz bevétel a lakosság terhét nem tudja kompenzálni, nem éri meg a 2 
millió Ft bevétel az adó emelését.  Meg kell találni a megoldást, de a plusz terhek mellé ne 
csatlakozzunk. 
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Balaskó György képviselő úgy gondolja a jövő évi költségvetés bevételi oldalait meg kell 
nézni, nem biztos, hogy a jelenlegi adókat is be tudják fizetni. Utána kell gondolni az 
ilyeneknek. 
 
Erdélyi Sándor képviselő elfogadja az elhengzottakat, a felvetéssel az volt a célja, hogy 
beszéljünk az adóemelés lehetőségéről a koncepció tárgyalásánál, nem az adóemelés mellett 
van. 
 
Kun Szilárd képviselő úgy gondolja, a fogorvosi rendelőt vállalkozásba kellene adni, ez még 
a rendelő felőjításával is megérné. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester véleménye szerint a jelenlegi gépparkkal nincs esély a 
vállalkozásba adásra. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, adóemelést nem tud elképzelni, a vízdíj emelést 
sem támogatja. Azért vette át a Kft a vízmű üzemeletetését, mert nem támogatták az előző 
üzemeltető áremelését. Nonprofit Kft-nk van, 6 %-os vízdíj emelést sem szavaz meg.  
Véleménye szerint a képviselőknek a választók érdekeit kell képviselni.  
 
Bartucz Attila  alpolgármester elmondja, a Kft a vízműtől megvan, a falugondnoki munka 
húzza le. A cég 0-val alakult, saját hitelét kell kidolgozni.  A működtetés pénzbe kerül. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, 2009. évre térítési díj és élelmezési 
nyersanyagnorma emeléssel nem számoltunk, a jelenlegi szerint lenne a jövő évi díj. 
Amennyiben a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz nincs több hozzászólás, javasolja 
elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          182/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a 2009. évre vonatkozó költségvetési 
                                                          koncepciót elfogadja. 
                                                          Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott koncepció 
                                                          alapján nyújtsa be a Képviselő-testületnek az Önkormány- 
                                                          zat 2009. évi költségvetési rendelet tervezetét.  
                                                          A tervezet elkészítéséért az aljegyző a felelős. 
 
                                                          Határidő: azonnal, ill. február 15. 
                                                          Felelős:   polgármester, aljegyző. 
 
 
4. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi ellátásának kérdése. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Tápió-vidéki Többcélú Kistér- 
                            ségi Társulás kistérségi szinten szeretné a házi segítségnyújtást megoldani. 
                            Ezzel 23 millió 200 eFt normatív központi támogatással számolhatnak. 
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                            A jogszabályi változásoknak megfelelően a jelenlegi rendszer 2008. decem- 
                            ber 31-ig működhet. 2009. január 1-től a kistérség a feladatot a Megmentő  
                            Kht megbízásával kívánja megoldani 1 évre, mivel a kistérségi rendszernek 
                            nincs meg a feladatellátásra a jogosultsága. Ha belépünk a rendszerbe két 
                            dolgozónkat érinti, akit át kell adni a szervezet állományába, közalkalmazot- 
                            ti jogviszonyt ott létesítenek. 2010. január 1-től a szociális törvény módosí- 
                            tása után a kistérségeknek kell a feladatokat ellátni, egy év alatt fel tudnak 
                            készülni. 
 
Béres Károly képviselő szeretne érdeklődni, végeztek-e számítást, amíg mi üzemeltettünk 
mennyi volt a bevételünk és a kiadásunk. Nyerünk vagy veszítünk ha belépünk a rendszerbe. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, egyéb területről kellett álcsoporosítani, a feladat 
ellátását nem fedezte a normatíva. Kéri döntést hozni az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       183/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 
                                                       január 1-től a házi segítségnyújtást, mint szociális alapszol- 
                                                       gáltatási feladatot kistérségi szinten, a Tápió-vidéki Több- 
                                                       célú Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni. Ennek meg- 
                                                       felelően a társulási megállapodás módosításait elfogadja. 
 
                                                      Határidő. azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
5. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: Szociális rendelet módosításával kapcsolatos törvényességi észrevétel. 
               Tárgy: Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a Közép-Magyarországi Regionális 
                          Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett a szociális rendeletünk 
                          módosításával kapcsolatban. A Képviselő-testület 2008. szeptember 5-i 
                          ülésén úgy döntött, hogy a szociális segélyt le kell dolgozni. A törvényességi 
                          észrevételre számítottunk, tudtuk, hogy rendeletünk jogszabálysértő. Ameny- 
                          nyiben rendeletünket hatályában fenntartjuk a Közigazgatási Hivatal az Al- 
                          kotmánybírósághoz fordul. Dönteni kell az ügyben. 
 
Bartucz Attila alpolgármester szerint mindannyian tudtuk, hogy ez lesz, álláspontunkat 
tovább képviseljük. Erkölcsi oldalát nézzük a dolognak, a szociális segélyezettek a faluért 
dolgoznak. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, tárgyalások folynak róla, hogy a munkaképes 
állapotúaknak a jövő évtől kezdve le kell dolgozni a szociális segélyt.  Döntsön a testület a 
törvényességi észrevétellel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
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                                                        184/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a 12/2008.(IX.5.) sz. önkormány- 
                                                        zati rendelettel kapcsolatban, mely a szociális igazgatás- 
                                                        ról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 
                                                        4/2004.(II.13.) sz. rendelet módosítása, a Közép-Magyar- 
                                                        országi Regionális Közigazgatási Hivatal által tett tör- 
                                                        vényességi észrevétellel nem ért egyet, a rendeletet ha- 
                                                        tályában fenntartja. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
6. N A P I R E N D  TÁRGYALÁSA 
    Tárgy: ÖKOVÍZ Kft üzletrész vásárlási ajánlata. 
               Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, az előző ülésen tárgyaltuk az 
                            ÖKOVÍZ Kft üzletrész vásárlási ajánlatát. A szilárd hulladékszállítást 
                            végző cég a közbeszerzési kiírás után be akar szállni a pályázók sorába a 
                            Duna-Tisza közi hulladékszállító rendszerbe. Amennyiben az önkormány- 
                            zatok üzletrészt vásárolnának teljes önkormányzati tulajdonba kerülne a cég, 
                            így nagyobb esélye lenne a pályázat megnyerésére. Az üzletrész minimális 
                            összege 100 eFt. Nincs határidő, hogy meddig kell dönteni, az előző ülésen 
                            arról volt szó, hogy ma beszélünk az ügyről. A közbeszerzési kiírásról még 
                            nem született döntés, csúszik tovább az ügy. Javaslata, ha a közbeszerzési 
                            kiírás megtörténik  és az ÖKOVÍZ indulni akar, akkor sort kerítünk a dön- 
                            tésre. 
 
Kun Szilárd  képviselő ötlete: jobban járnánk kistérségi társulásba megoldani a 
szemétszállítást, az önkormányzatok hoznának társaságot létre. 
 
Balaskó György képviselő véleménye, szelektív hulladékgyűjtés van, a hulladékot 
feldolgozzák, fizetnek érte. Ingyenesnek kellene lenni a szemétszállításnak. 
 
Bartucz Attila  alpolgármester úgy gondolja, az önkormányzatok keressék egymást, érdemes 
átbeszélni a dolgot, össze kell fogni az érdekek érvényesítésére. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, kistérségi szinten a szállítást lehetne megoldani, az 
ÖKOVÍZ a nagy rendszer üzemeltetésére szeretne pályázni. A polgármesterek beszéltek arról, 
hogy a beszállításra Nagykáta központú Kft-t hoznának létre. Értesülései szerint sok 
önkormányzat vett részvényt. Javasolja a döntés elnapolását, mellyel a képviselők 
egyetértenek. 
 
7./ E G Y E B E K 
 
   1./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a KITT-en belül pótlék elvonásokra került sor. 
         Kiss Erika igazgató az Oktatási Minisztériumhoz, Tárnoki Lászlóné tagintézmény ve- 
         zető pedig a szakszervezethez fordult állásfoglalásért. Az állásfoglalás szerint a má- 
         soddiploma vagy másodképesítés után jár pótlék, amennyiben legalább 10 %-ban hasz- 
         nosítja munkája során.  
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         Tápiószentmártonban nem működik ez a rendszer, nálunk szerepel a költségvetésben. 
          Javasolja az eredeti tervnek megfelelően adjuk meg a pótlékot, amikor a társulást lét- 
          rehoztuk arról volt szó, hogy a dolgozók nem szenvedhetnek hátrányt. 
 
Kun Szilárd  képviselő véleménye szerint az Önkrományzat ebben ne foglaljon állást, 
szakmai dologról van szó, az intézményvezető jogköre. Megállapodtunk, hogy a társulással 
egyformán kezeljük az intézményeket. A visszavonásról sem tudott a testület, az igazgató 
intézkedjen, hogy visszakapják a jogos pótlékot. 
 
Balaskó György képviselő elmondja, a pedagógusok sem kapják meg a 13. havi fizetést, 
legalább ezt kapják meg. 
 
Erdélyi Sándor képviselő véleménye, a képesítést megszerezték, alkalmazzák, az 
állásfoglalás szerint jogos a pótlék, meg kell tenni mindent, hogy az illetékesek megkapják.  
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a dolog lényege nem a megállapodás körébe tartozik. A 
törvény szabályozza a pótlékot, jogértelmezési vita volt, ezért kértek állásfoglalást. A kapott 
két jogértelmezés nagyban hasonlít. Nem ilyen körben kell dönteni, a törvény elrendeli, ki kell 
fizetni.  
 
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, munkáltatói jogkörről van szó. Az igazgató úgy 
fordult a hivatalhoz, hogy ha meg van a pótlékra a fedezet nem gördít akadályt. Jogvita alakult 
ki, azért kellett a szakvélemény. 
 
Dr. Samu János polgármester elmondja, 2008. évi költségvetésünkben a pótlékokra a fedezet 
biztosítva van. A törvényben előírt feltételek jogosak, kéri a testület Kiss Erika igazgató ennek 
megfelelően járjon el hivatalosan. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          185/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület felkéri Kiss Erika KITT igazgatót, 
                                                          hogy a pedagógusoktól megvont pótlékok ügyében, a 
                                                          a szakmai állásfoglalásokat és a törvényi lehetőségeket 
                                                          figyelembe véve járjon el hivatalosan. 
                                                          A Képviselő-testület a pótlékok fedezetét 2008. évi 
                                                          költségvetésében biztosítja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   Kiss Erika KITT igazgató. 
 
 
   2./  Dávid Kornélia Anikó  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
         megköszöni a szervezőknek, közreműködőknek az iskola 50 éves évfordulójára szer- 
         vezett nagyon szép, színvonalas programot. 
 
   3./  Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi  
         pontjait: 
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         2009. január 29. 17 óra. 
 
         N a p i r e n d: 
         1./  2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása 
         2./  Egyebek 
          
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           186/2008.(XI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület következő ülését 2009. január  
                                                           29-én, 17 órára összehívja. 
 
A polgármester megköszönte a megjelenést, a továbbiakban zárt ülést rendel el a Bursa 
ösztöndíjpályázatok elbírálásának idejére. 
 
 
                                                                  Kmf. 
 
 
                Dr. Kovács Dénes                                                 Dr. Samu János 
                        aljegyző                                                            polgármester 
 
 
 
                                        Balaskó György                  Bartucz Attila 
                                                         jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 
 
 


